Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 45 - 2016
Afd.

Nr.

Kenmerk Onderwerp
3 november 2016

Saza 1.

1776377 Vaststelling subsidie 2015 Beeldende Kunst Friesland; Kunstuitleen
Drachten
Aanleiding
Wij hebben van Stichting Kunst Friesland 30 maart 2016 de jaarstukken
2015 ontvangen, het betreft een beknopt jaarverslag.
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de jaarrekening en het inhoudelijke
jaarverslag 2015 van Stichting Beeldende Kunst Friesland.
2. De subsidie over 2015 wordt vastgesteld op € 10.770,--. Het bedrag is
volledig bevoorschot, zodat dit verder geen financiële gevolgen heeft.

BO

2.

1783322 Ontheffing ligplaatsen historische schepen van 1 oktober 2016 - 1 maart
2017
Aanleiding
Vooruitlopend op nieuw vast te stellen beleid wordt gevraagd in te
stemmen met het verzoek om een ontheffing te verlenen voor een aantal
ligplaatsvergunning in de passantenhaven Moleneind en aan de steiger
langs het Moleneind. Het gaat hierbij om historische schepen die door hun
ligging in en om de passantenhaven beeldbepalend zijn en door het
voeren van verlichting bijdragen aan de aankleding van het centrum in de
wintermaanden.
Besluit
Het college besluit in te stemmen met de ontheffing voor een
ligplaatsvergunning voor 5 historische schepen in het centrum van
Drachten.

Ont.

3.

1782325 Omgevingsvergunning recreatieve bewoning Rijksmonument
Binnendyks 2 te Opeinde
Aanleiding
Op het perceel Nijtap 1 te Opeinde staat een vrijstaande woning. Op het
achtererf staat een oud boerderijtje dat de oorspronkelijke woning was op
dit perceel. Dit gebouw is een Rijksmonument uit 1686. De eigenaar wil
het Rijksmonument afsplitsen van Nijtap 1 (nieuw adres Binnendyks 2) en
gebruiken als recreatiewoning. Dit is in strijd met het bestemmingsplan
"Buitengebied".
Planologische medewerking kan worden verleend op grond van artikel
2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo).
Besluit
1. Op grond van artikel 3.10 juncto 2.12 Wabo wordt planologische
medewerking verleend aan het gebruik van het perceel Binnendyks 2
te Opeinde als recreatiewoning.

-22. De ontwerp beschikking wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd
voor zienswijzen.
3. De raad wordt gevraagd te verklaren geen bedenkingen te hebben
tegen het afwijken van het bestemmingsplan.
4. Wanneer geen zienswijzen worden ontvangen en aan alle andere
voorwaarden wordt voldaan wordt de omgevingsvergunning verleend.
Saza 4.

1783975 Participatieverklaringstraject
Aanleiding
De gemeente ontvangt extra rijksmiddelen per vergunninghouder voor de
uitvoering van het participatieverklaringstraject per 30 november 2016.
Voor de uitvoering hiervan zijn afspraken gemaakt met MOS en
Vluchtelingenwerk. Iedere inburgeringsplichtige vergunninghouder die in
2016 in de gemeente is gaan wonen moet deelnemen aan dit traject.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met voorgestelde uitvoering van het
participatieverklaringstraject.
2. De kosten worden gedekt uit het bedrag ad € 2.370,-- dat wij
ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van iedere
inburgeringsplichtige vergunninghouder.
7 november 2016

Saza 5.

1778297 Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen
Aanleiding
Op basis van het advies over de toegankelijkheid van gemeentelijke
gebouwen is afzonderlijk advies ingewonnen over de centrale toegang. Uit
dit advies blijkt dat een optimale toegankelijkheid van de centrale toegang
niet mogelijk is binnen het hiervoor beschikbaar gestelde budget.
Daarnaast zijn er echter ook besparingen op het totale budget voor
toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen door onder andere het
verdwijnen van het wijkcentrum De Waring.
Besluit
1. Er wordt gekozen voor de plaatsing van de duurdere wel goed
toegankelijke draaideur (optie 4).
2. Het krediet voor de aanpassingen binnen het gemeentehuis wordt met
€ 20.000,-- verhoogd.
3. De extra lasten kunnen worden gedekt binnen het bestaande reeds
beschikbaar gestelde budget voor verbetering van de toegankelijkheid
gemeentelijke gebouwen.

Soza 6.

1786750 Informatiebijeenkomst Hulp bij het Huishouden
Aanleiding
Het college heeft bij het besluit over de verlenging van de huishoudelijke
hulp toelage aangegeven dat éérst de Raad moet worden geïnformeerd
over deze verlenging en er op korte termijn een informatiebijeenkomst
gehouden moet worden om de raadsleden bij te praten over de
ontwikkelingen op het gebied van de Hulp bij het Huishouden.
Besluit
Het college stemt in met het verzenden van een brief naar de
gemeenteraad.
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BO

7.

1786678 Verzoek voorschot nadeelcompensatie werkzaamheden herinrichting van
de Vogelzang e.o.
Aanleiding
Verzoek om voorschot nadeelcompensatie ten gevolge van de
herinrichting van de Vogelzang e.o. te Drachten in de periode van
1 februari 2016 tot en met 28 augustus 2016.
Besluit
1. Het college besluit het verzoek om voorschot nadeelcompensatie af te
wijzen overeenkomstig de afweging in het advies van SAOZ.
2. Belanghebbende wordt van het besluit in kennis gesteld
overeenkomstig de concept-brief.

Saza 8.

1783119 Ontwikkeling beleidsplan VVE schuift op
Aanleiding
In verband met opschuivende Rijksfinanciering, schuift ook de
ontwikkeling van het VVE-beleidsplan op.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met het opschuiven van de ontwikkeling van een
VVE-beleidsplan naar 2017.
2. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Soza 9.

1786686 Regeling werkvoucher 2016-2018 gemeente Smallingerland
Aanleiding
Via het Europees Sociaal Fonds (ESP) verstrekt de Europese Unie
subsidies aan projecten die zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor met
name mensen die zelf moeilijk werk kunnen vinden. Een van die projecten
is de Werkvoucher van de Arbeidsmarktregio Fryslân, waaraan ook de
gemeente Smallingerland meedoet.
Door de Werkvoucher ontvangen werkgevers een subsidie van € 3.000,als tegemoetkoming in loonkosten als ze bepaalde jongeren,
statushouders met een Participatiewet uitkering of volwassenen die
tenminste 6 maanden een uitkering hebben op grond van de
Participatiewet voor minimaal 6 maanden in dienst nemen. In de Regeling
Werkvoucher 2016-2018 worden de voorwaarden beschreven waaraan
een werkgever moet voldoen om in aanmerking te komen voor een
werkvoucher van de gemeente Smallingerland.
Besluit
De Regeling Werkvoucher 2016-2018 Gemeente Smallingerland wordt
vastgesteld.
9 november 2016

BFI

10.

1787564 Extra maatregelen FUMO 2016/2017
Aanleiding
De recent begonnen interim-directeur van FUMO heeft geconstateerd dat
er extra maatregelen noodzakelijk zijn om de ontstane situatie bij de
FUMO op korte termijn te stabiliseren en de toekomstige ontwikkeling
richting te geven. Deze maatregelen brengen extra kosten voor 2016 en
2017 met zich mee.

-4Op basis van aanbevelingen van de interim-directeur heeft het Dagelijks
Bestuur van FUMO hierover een voorstel aan het Algemeen Bestuur
voorgelegd. Het Algemeen Bestuur is akkoord gegaan met het voorstel en
FUMO heeft besloten de colleges, raden en staten van alle deelnemers
over de actuele stand van zaken bij FUMO te informeren.
Besluit
1. Er wordt kennis genomen van de brief over de stand van zaken m.b.t.
FUMO.
2. Er wordt ingestemd met de extra maatregelen van FUMO voor 2016
en 2017.
Saza 11.

1784437 Noodreparatie zwembad
Aanleiding
In mei 2016 is er een noodreparatie geweest aan zwembad De Welle. Het
Sportbedrijf vraag hiervoor een vergoeding.
Besluit
1. Er wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 6.213,27.
2. De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor groot
onderhoud zwembad.

Saza 12.

1779090 Aangepaste beleidsregels beschermd wonen vrouwen opvang en
maatschappelijke opvang
Aanleiding
Sinds 1 januari 2015 zijn maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en
beschermd wonen onderdeel van de Wmo 2015. Met de
centrumconstructie Sociaal Domein Fryslân is geregeld dat taken op het
gebied van beleidsvoorbereiding en inkoop en het afgeven van
beschikkingen door SDF worden uitgevoerd. De beleidsregels Beschermd
wonen en Opvang worden 2 maal per jaar gewijzigd door het college van
Leeuwarden vastgesteld. Het is nodig voor een goede uitvoering van het
mandaat, dat ons college van deze beleidsregels kennis neemt en vastlegt
als geldend beleid. Ook is het nodig dat in onze verordening Wmo 2015
wordt opgenomen dat het college de beleidsregels van Leeuwarden voor
Beschermd wonen en Opvang vaststelt.
Besluit
1. Besluit kennis te nemen van de beleidsregels Beschermd wonen en
Opvang en deze vast te stellen en te publiceren als eigen
beleidsregels Wmo op overheid.nl.
2. Er wordt ingestemd met het Raadsvoorstel de verordening
maatschappelijke ondersteuning Smallingerland aan te passen aan de
centrumregeling die geldt voor MOVO en BW.

Ont.

13.

Begeleiding project uitbreiding woonwagenstandplaatsen
Aanleiding
Op 2 februari 2016 heeft u de "Verkenning behoefte
woonwagenstandplaatsen" vastgesteld en heeft u opdracht gegeven de
behoefte verder te kwantificeren en mogelijkheden voor uitbreiding te
onderzoeken. Op dit moment blijkt dat wij onvoldoende deskundigheid en
capaciteit hebben om deze opdracht in samenspraak met bewoners en
corporatie(s) goed uit te voeren.

-5Besluit
1. Er wordt € 47.864,-- (excl. BTW) beschikbaar gesteld voor deskundige
begeleiding van dit project.
2. De kosten worden gedekt ten laste van het werkbudget Wonen.
Pu.

14.

1782447 Orion, De Steven 25 in Drachten
Aanleiding
Orion heeft bij Gedeputeerde Staten een aanvraag ingediend om een
omgevingsvergunning milieu. Gevraagd wordt een vergunning voor het
lozen van PCB-houdend afvalwater. In de aanvraag zijn maatregelen
opgenomen waarmee de lozing kan voldoen aan 100 ng PCB/I (de huidige
detectiegrens). Eisen van een strengere norm is niet redelijk.
Aandachtspunt is de wijze waarop het voorkomen van uitsleep van PCBhoudend afvalwater in de vergunning wordt opgenomen. Advies hierover
is niet nodig. Voor het voorschrijven van een voorziening waarmee bij
calamiteiten de aansluiting op het hemelwaterriool wordt afgesloten is wel
nodig. Over de aanvraag en de te stellen voorschriften is regelmatig
ambtelijk overleg. Door de lozing van PCB-houdend afvalwater is buiten
het bedrijfsterrein een bodemverontreiniging ontstaan. Over de sanering
daarvan zijn afspraken gemaakt. Een belangrijk deel is inmiddels
uitgevoerd.
Besluit
1. Wij adviseren GS om in de vergunning een voorschrift op te nemen dat
- in afwijking van het Activiteitenbesluit milieubeheer - bij calamiteiten
de aansluiting op het hemelwaterriool moet zijn afgesloten.
2. Wij nemen kennis van de stand van zaken van de bodemsanering door
Orion.

OPENBARE BESLUITENLIJST

Vergadering van burgemeester en wethouders van Smallingerland d.d. 8 november 2016
Wethouder N. Ketelaar is afwezig
Afd.

Nr.

Alg.

1.

Ont.

2.

Kenmerk Onderwerp
Vaststelling openbare besluitenlijst - week 44 - 2016; conform vastgesteld
1784703 Parkeerbeleid evaluatie
Aanleiding
In 2004 heeft de gemeenteraad de beleidsnota Parkeren vastgesteld. Dat
heeft tot gevolg gehad dat in 2009 een maatregelenplan is vastgesteld en
ingevoerd in 2010. Met de raad is de afspraak gemaakt dat na het gereed
komen van de parkeergarage Raadhuisplein en het project Vogelzang het
parkeerbeleid geëvalueerd zal worden.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met het proces voor de evaluatie van het
parkeerbeleid.
2. In raadsvoorstel ook de financiële effecten verwoorden,
3. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 30.000,-- voor de
evaluatie van het parkeerbeleid.

-6De dekking vindt plaats binnen de gereserveerde middelen voor het
centrum.
4. Er wordt ingestemd met het uitwerken van de invoering van een
zorgpas in het centrumgebied van de vergunningszones.
Ont.

3.

1786527 Aanvullende informatie t.b.v. debat bestemmingsplan "De Veenhoop –
recreatieterrein"
Aanleiding
Het bestemmingsplan "Recreatieterrein – De Veenhoop" is op 11 oktober
jl. in de Ronde Tafel besproken. Dit heeft tot vragen geleid. Er is een
document opgesteld waarin deze vragen worden beantwoord. Daarbij zijn
de bijlagen Mobiliteitstoets en zienswijzennotitie geactualiseerd. Het debat
over het bestemmingsplan staat gepland voor dinsdag 15 november 2016.
Besluit
1. Er wordt ingestemd met de aanvullende informatie bij
bestemmingsplan "Recreatieterrein – De Veenhoop".
2. De aanvullende informatie en de geactualiseerde bijlagen worden t.b.v.
het debat aan de gemeenteraad aangeboden.

Saza 4.

1790316 Cliëntervaringsonderzoek
Aanleiding
De gemeenten moeten in 2016 een Cliëntervaringsonderzoek (CEO)
Jeugd uitvoeren.
De grondslag hiervoor is vastgelegd in de Wmo en verder uitgewerkt in de
Regeling Jeugdwet. Hierbij worden de resultaten van het CEO van de
gemeente Smallingerland aan u voorgelegd.
Besluit
1. Kennis wordt genomen van het rapport CEO Gemeente
Smallingerland;
2. Het rapport gaat met een oplegger met duiding en aanpak ter
informatie – in samenhang met Sociaal Domein – naar de raad.
3. Het rapport gaat ter informatie naar de Rekenkamer.

OW

5.

Rapport Prospectus Seismisch Onderzoek
Aanleiding
Begin dit jaar heeft Vermilion een demonstratie seismisch onderzoek
gedaan. Adviesbureau Prosperus heeft in opdracht van de gemeente een
rapportage hierover vastgelegd. Aan de raad is de toezegging gedaan om
kennis te nemen van dit rapport.
Besluit
1. Neem kennis van de gehanteerde technieken rondom een seismisch
onderzoek dat Vermilion wenst te laten plaats vinden in
Smallingerland.
2. Het college blijft vanuit de zorgplicht voor de inwoners van
Smallingerland tegen gaswinning. Reële testen in onze gemeente
dienen eerst plaats te vinden. Een presentatie door Vermilion kan na
uitkomst van die testen in combinatie worden georganiseerd.
3. Het hoofd Openbare Werken zal worden gevraagd het vorengaande
mee te nemen in de overleggen met Vermilion.

